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Acord de cooperare 
între PSD şi partidele 
de centru-stânga est-europene

Viorica Dăncilă a semnat, marţi, un acord
de cooperare între PSD şi partidele de centru-
stânga din Europa de Est. Premierul a
precizat că acordul are scopul de a sprijini
extinderea UE spre Balcanii de Vest şi că
declaraţia comună urmează să fie trimisă la
Comisiei Europene. “Am semnat astăzi
acordul de cooperare între PSD şi partidele
invitate, pentru a instituţionaliza sprijinul
reciproc pentru atingerea unor obiective
comune. Prin declaraţia comună semantă
astăzi la Bucureşti, PSD şi România, dar şi
partidele de centru-stânga din Croaţia, Grecia,
Bulgaria şi Ungaria , se angajează să susţină
şi mai puternic ţările din Balcanii de Vest. O
susţinere importantă, o susţinere pe drumule
european, o susţinere care va fi din ce în ce
mai evidentă în discuţiile avute la Bruxelles”, a
declarat Viorica Dăncilă, marţi, la semnarea
acordului de cooperare între PSD şi partidele
invitate la Forumul Regional „Integrarea
Balcanilor de Vest în UE”. Premeirul a mai
precizat că va transmite către Comisia
Euopeană textul declaraţiei comune semnat,
luni, în Parlament cu partidele de centru-
stânga din Croaţia, Grecia, Bulgaria şi
Ungaria.

Dăncilă îşi lansează, la
Romexpo, programul de
prezidenţiabil

Preşedintele PSD Viorica Dăncilă îşi va
prezenta programul de prezidenţiabil, în
cadrul unui eveniment care va avea loc
sâmbătă la Romexpo, începând cu ora 11.00,
în prezenţa a circa 10.000 de persoane, au
declarat surse politice. Evenimentul este
programat să se desfăşoare la trei zile după
ce va fi votată moţiunea de cenzură la adresa
Guvernului în plenul reunit al Parlamentului,
joi dimineaţa, de la ora 10.00. Pe 24 august,
social-democraţii s-au reunit la Parlament, la
Congresul partidului care a marcat lansarea
candidaturii premierului Viorica Dăncilă pentru
un mandat la Cotroceni. La eveniment a
participat şi preşedintele PES, Sergei
Stanishev, care a avut un discurs de susţinere
a candidatei PSD. La Congresul din 24 august
au fost prezenţi 1.107 delegaţi.

Ştampila, eliminată definitiv 
din administrația publică

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat
luni legea prin care este eliminată ștampila din
administrația publică. Noua lege prevede că
instituțiile administrației publice nu vor mai fi
obligate să utilizeze ștampila în relația cu
cetățenii sau cu alte instituții. Legea a fost
adoptată de Camera Deputaţilor şi promulgată
de preşedinte. Persoanele juridice de drept
public nu au obligaţia de a aplica ştampila pe
declaraţii, cereri, contracte sau orice alte
documente sau înscrisuri depuse la instituţiile
sau autorităţile publice ori emise sau încheiate
în relaţia cu instituţiile sau autorităţile publice.
Persoanele juridice de drept public nu au
obligaţia de a aplica ştampila pe documente
sau orice alte înscrisuri emise în relaţia dintre
acestea şi persoanele fizice, persoanele
juridice de drept privat, entităţile fără
personalitate juridică. Legea va intra în
vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.

Pe scurt.

Senatorii jurişti şi cei de la
Comisia pentru învăţământ
au dat, marţi, raport comun

de admitere propunerii legislative
privind învestirea personalului didactic
de predare, de conducere, de
îndrumare şi de control din
învăţământul preuniversitar cu
exerciţiul autorităţii publice pe timpul şi
în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor
de serviciu. 
Raportul cu amendamente admise
urmează să fie dezbătut în Senat, for
legislativ decizional în acest caz, cu
propunere de adoptare. Preşedintele
Comisiei juridice, senatorul PSD
Şerban Nicolae, iniţiatorul acestui
proiect, justifică demersul legislativ,
adoptat tacit de Camera Deputaţilor,
prin faptul că în sistemul naţional de
învăţământ se constată o lipsă de
protecţie juridică a cadrelor didactice
faţă de hărţuirea şi agresiunile venite
din partea elevilor, părinţilor sau
reprezentanţilor legali ai acestora. 

“Conform unui studiu efectuat anii
trecuţi pentru Ministerul Educaţiei,
peste 70.000 de profesori români au
fost, cel puţin o dată, jigniţi, ameninţaţi
sau chiar loviţi de către elevi sau
părinţi. Studiul a fost făcut în 1.200 de
şcoli, cu un număr total de 586.000 de
elevi. Dintre aceştia, 2.400 au
recunoscut că şi-au insultat sau înjurat
profesorii, iar aproape 200 au
mărturisit, unii dintre ei cu mândrie, că
au bătut, cel puţin o dată, un cadru
didactic”, se arată în expunerea de
motive.

Raportul a fost adoptat cu un
amendament propus de senatorul Liviu
Pop, preşedintele Comisiei pentru
învăţământ, prin care se renunţă la
majorarea cu o treime, aşa cum
prevede forma adoptată de Camera
Deputaţilor, a pedepselor prevăzute de
lege pentru ameninţări, loviri sau alte
violenţe cauzatoare de moarte sau
omor, în cazul categoriei de personal
din învăţământul preuniversitar
prevăzut în proiect. De asemenea, la
majorarea pedepsei cu o treime se
renunţă şi în cazul săvârşirii unei
infracţiuni împotriva unei cadru didactic
ori asupra bunurilor acestuia, în scop
de intimidare sau de răzbunare, în
legătură cu exercitarea atribuţiilor de
serviciu, dar şi în situaţia în care

faptele comise vizează un membru de
familie al persoanei care ocupă una
din funcţiile menţionate în
învăţământul preuniversitar. Un alt
amendament admis prevede că “în
cursul procedurii legale aplicabile,
faptele sesizate, în scris, de personalul
menţionat, în exercitarea atribuţiilor
specifice funcţiei, se bucură de
prezumţie relativă de veridicitate, până
la proba contrară”. Totodată,
personalul din învăţământul
preuniversitar, la care face referire
propunerea legislativă, “este obligat să
sesizeze de îndată organul de
urmărire penală şi să ia măsuri pentru
ca urmele infracţiunii, corpurile delicte
şi orice alte mijloace de probă să nu
dispară”.

Proiect legislativ pentru învăţământul preuniversitar

Profesorii, învestiți cu
exerciţiul autorităţii publice

Senatorul PSD Şerban Nicolae, iniţiatorul proiectului: „Se
constată lipsa de protecţie juridică a cadrelor didactice faţă de
hărţuirea şi agresiunile venite din partea elevilor sau părinţilor“

Ministrul Finanţelor, Eugen
Teodorovici, preşedinte executiv al
PSD, a declarat marţi că moţiunea de
cenzură nu va trece şi că PSD nu are
nevoie de un „plan B“, menţionând că

are semnale că sunt parlamentari
semnatari ai moţiunii care nu mai au
aceeaşi opinie. “Lumea vede pe faţa
mea siguranţa că moţiunea nu va
trece. Mă bazez pe foarte multe. (...)
Nu pot spune din ce zone, pentru că

face parte din negocierea politică, dar
vă pot spune foarte clar că sunt mulţi
parlamentari dintre cei care au semnat
moţiunea care nu mai au aceeaşi
opinie ca atunci când au semnat-o,

dar sunt şi alţi
parlamentari.
Sigur este că nu
va trece această
moţiune. Nu
avem nevoie de
un plan B, pentru
că moţiunea nu
va trece”, a
afirmat
Teodorovici la
Parlament.

El a adăugat
că moţiunea nu
va trece datorită
unui “cumul de
factori”. Întrebat
în legătură cu
rectificarea

bugetară, Teodorovici a explicat:
“Este, practic, o componentă a acelei
rectificări, Ordonanţa 12 pe acest an.
Prima componentă a fost aceea prin
care s-a lucrat diferenţa lunii martie
dintre cele două formule pentru partea

de locale şi a doua componentă este
suma aferentă lunilor ianuarie şi
februarie din impozitul cât era înainte
pe lege şi sută la sută cât noi am
promis să fie la nivel local. Aceeaşi
sumă se împarte prin algoritm
transparent către UAT-urile din
România, pentru a funcţiona până la
final de an”.

Teodorovici a precizat că este
vorba de “aspecte transparente”,
menţionând că “lumea din Finanţe
cunoaşte acest lucru”, iar speculaţiile
pe această temă sunt “total
nefondate”. “Nu are legătură cu
moţiunea de cenzură. Bineînţeles că
se poate adopta, este o hotărâre de
guvern, Guvernul poate emite HG pe
această zonă, este stipulat şi în
Constituţie, dar, repet, moţiunea nu va
trece”, a mai spus Teodorovici. 
Luni, ministrul Eugen Teodorovici
anunţa că în şedinţa de guvern de
vineri va fi adoptată o hotărâre prin
care vor fi alocaţi 1,4 miliarde de lei
pentru funcţionarea unităţilor
administrativ-teritoriale (UAT),
menţionând că a doua rectificare
bugetară va avea loc în luna
noiembrie.

„Nu avem nevoie de un plan B“

Teodorovici se bazează „pe foarte multe“ 
că moțiunea nu va trece

„Lumea vede pe faţa mea siguranţa
că moţiunea nu va trece“


